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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin. 

2. Operator postępowania: 

Beata Ciupek - Kijowska 

Dział Zakupów 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 76 

59-301 Lubin 

tel.: (076) 840 51 76; 695-331-600 

e-mail: Beata.Ciupek-Kijowska@pebeka.com.pl   

w dniach roboczych w godz. 07.00 – 15.00. 

3. Oznaczenie postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana dalej SIWZ) oznaczona jest znakiem: WS420746606. 

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Procesem – ZAKUPY WRAZ  

Z MAGAZYNOWANIEM.” 

Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych 

przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A., określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych, nieużywanych części 

zamiennych do samochodów osobowych wraz z wymaganymi dokumentami, 

zgodnie  

z zakresem rzeczowym określonym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

2. Warunki realizacji: zgodnie z Umową (Projekt Umowy) stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 

3.  Do oferty należy załączyć między innymi: 

a) oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  

w Systemie Zakupowym Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do 

SIWZ, 

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku  

z prowadzeniem postępowania przetargowego w Systemie Zakupowym – zgodnie  

ze wzorem w Załączniku nr 6 a) i b) do SIWZ, 

c) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 

d) Karta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.  

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

mailto:iwona.slowik@pebeka.com.pl
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6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,  

o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część 

SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:  

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  

nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) wykaz podmiotów powiązanych, zgodnie z definicją Podmiotu powiązanego określoną 

w „Zasadach wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu 

zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.”, wystawiony nie wcześniej, niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak  

zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

d) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek  

na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

e) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których 

otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości 

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu (jeżeli dotyczy), 

 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 90 dni. 

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji zadania:  18 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę  

jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy. 
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2. Miejsce realizacji zamówienia: baza Działu Transportowo-Sprzętowego PeBeKa S.A., ul. 

Łukasiewicza 1, 59-300 Lubin. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 10.08.2020 r. do godz. 12.00 w systemie 

zakupowym. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać  

na adres: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 

59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty  

w sprawie zamówienia niepublicznego nr WS420746606 – Kupiec: HZ14, nie otwierać 

przed dniem 10.08.2020 r. do godz. 12.00. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie 

elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, przy zachowaniu obowiązku przesłania 

oferty zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się  

z ofertą. Oferta taka powinna być wysłana w określonym wyżej terminie składania ofert, 

na adres mailowy: pebeka@pebeka.com.pl i zawierać wskazanie powodów złożenia oferty 

drogą mailową zamiast złożenia jej poprzez system zakupowy. Po upływie tego terminu, 

na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania hasła  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez niego adres  mailowy. 

Otwarcie wszystkich ofert nastąpi po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy. 

4. Termin zadawania pytań: do 05.08.2020 r. do godz. 12.00. 

5. Termin udzielenia odpowiedzi: do 06.08.2020 r. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ. 

2. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość 

orientacyjna Oferty – 100%.  

3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ. 

4. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN. 

5. Ocenie podlegać będzie wartość orientacyjna netto. Jeżeli zostanie złożona oferta, 

której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto,  

a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 

(wartości orientacyjnej). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą 

ceną. 

 

mailto:pebeka@pebeka.com.pl
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

UMOWY: 

A. WADIUM – brak wadium. 

B. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zgodnie z Umową. 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Załącznik Nr 1 – Projekt Umowy (Umowa nr 2020/05/00741) 

Załącznik Nr 2 – Ogólne Warunki Zamówienia 

Załącznik Nr 3 – Szczegółowy zakres rzeczowy. 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę 

     w Systemie Zakupowym Zamawiającego 

Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 6a i 6b – Oświadczenia o danych osobowych 

Załącznik Nr 7 – Karta Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Szczegółowy zakres rzeczowy: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nowych, nieużywanych części zamiennych 
do samochodów osobowych wraz z wymaganymi dokumentami określonych w Załączniku 
nr 1 do Umowy. 

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
2.1. dostarczenie wraz z dostawą części zamiennych wymaganych oryginałów dokumentów spo-

rządzonych w języku polskim lub oryginałów dokumentów w języku obcym wraz 
z tłumaczeniem na język polski i adnotacją za zgodność z oryginałem przez osobę upoważ-
nioną, w tym: 

a) atestów materiałowych, 
b) świadectw jakości, świadectw DKJ wytwórcy potwierdzających zgodność  wykonania ele-

mentów z przynależną dokumentacją, 
c) ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, stwierdzającego wykonanie części zamiennych 

zgodnie ze specyfikacją, jeśli ta część zamienna powinna je posiadać, 
d) oryginału dokumentu WZ / listu przewozowego / innego dokumentu stanowiącego podsta-

wę do przyjęcia dostawy. 
 

2.2. Części zamienne powinny być oryginalne i posiadać naniesione P/N. 

2.3. Gwarancja - okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru każdego Zamówienia będącego 

częścią przedmiotu Umowy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

dokumentu WZ – bez uwag. 

2.4. Czas reakcji serwisu Dostawcy, mający na celu podjęcie działań doprowadzających  

do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek, wynosi do 24 godzin, 

licząc od daty telefonicznego zgłoszenia przez Odbiorcę, potwierdzonego faksem bądź  

e-mailem. 

SPOSOBY USTALANIA CEN CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca udostępni uprawnionym pracownikom Zamawiającego minimum dwa zestawy 

danych do logowania w systemie komputerowym hurtowni _________ obejmujących login  

i hasło. 

2. Pracownicy Zamawiającego będą mieli nadane uprawnienia do systemu komputerowego 

hurtowni _________ jedynie na poziomie podglądu ceny, bez możliwości dokonywania 

zamawiania części zamiennych. 

3. Zamówione przez upoważnionych pracowników Zamawiającego części zamienne rozliczane 

będą według cen systemu komputerowego hurtowni _________ z doliczeniem marży 

handlowej Wykonawcy w wysokości - _________%. 
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4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rabatu z tytułu rocznej wartości sprzedanych części 

zamiennych w następujących wysokościach: 

 

L.p. Wartość rocznej sprzedaży Wartość rabatu 

1.  od _________ zł do _________ zł __ % 

2. od _________ zł do _________ zł __ % 

3. od _________ zł do _________ zł __ % 

4. od _________ zł do _________ zł __ % 

 

5. Rabat o którym mowa w pkt. 4 udzielony zostanie Zamawiającemu po zakończeniu roku 

obrachunkowego i zostanie odpowiednio udokumentowany zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa. 

6. Ceny ustalane będą na dzień rzeczywiście dokonanej dostawy części zamiennych. 

7. Wynagrodzenie za korzystanie przez pracowników Zamawiającego z systemu komputerowego 

hurtowni ________ uwzględnione jest w marży handlowej Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen części zamiennych wykazanych w Ofercie 

ostatecznej przez minimalny okres 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę 

jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

DANE WYKONAWCY**: 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................................... 

kod, miejscowość.............................................................................................................................. 

ulica, nr domu, nr lokalu.................................................................................................................... 

NIP.................................................................................................................................................. 

telefon............................................................................................................................................. 

fax................................................................................................................................................... 

adres e-mail..................................................................................................................................... 

Internet: http://................................................................................................................................ 

 

Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę  

w Systemie Zakupowym Zamawiającego 
 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A. 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76 

59-301 Lubin 
(Zamawiający) 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: Dostawa nowych, nieużywanych części 

zamiennych do samochodów osobowych wraz z wymaganymi dokumentami nr 

WS420746606 informujemy, że wyrażamy  

chęć uczestnictwa w tym postępowaniu. 

 

Do składania oferty elektronicznej w Systemie Zakupowym Zamawiającego i kontaktów  

z naszej strony upoważniamy: 

 

Imię i Nazwisko   .......………………………………………………………… 

stanowisko:   ……………………………………………………………….. 

nr  telefonu:   ………………………………………………………………… 

nr tel komórkowego  ………………………………………………………………… 

login w SWZ   ………………………………………………………………… 

adres e-mail (przypisany do loginu w Systemie):    ..………………………………………  

I. Przystępując do przedmiotowego postępowania, w imieniu reprezentowanej przez nas firmy 

oświadczamy, że:  

1) Złożona(e) cena(y) jest(są) kompletna(e), jednoznaczna(e) i obejmuje(ą) wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
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4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5) Nie jesteśmy w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub Grupie 

KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy. 

6) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 Zasad 

wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na 

rzecz KGHM Polska Miedź S.A.  

7) Nie pochodzimy z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi. 

8) W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/ 

nie ogłoszono* upadłość/upadłości*. 

9) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób 

trzecich. 

10) Podczas realizacji przedmiotu umowy nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników Zamawiającego i KGHM Polska Miedź S.A do wykonywania umowy pod rygorem 

odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji w przypadku 

stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania 

odszkodowania. 

11) Nie będziemy zlecać wykonania części przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

12) W przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażamy zgodę na 

przeprowadzenie audytu/kontroli dotyczącego/ej przedmiotu zamówienia, przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i/lub KGHM Polska Miedź S.A., którego termin 

zostanie obustronnie uzgodniony. 

 

 

 

…………………………………                                                              …………………………………………………. 
  miejscowość, data                                                                 podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

               do reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  

**- W przypadku Konsorcjów należy wskazać wszystkich uczestników z zaznaczeniem Lidera  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 76 

59-301 Lubin 
 

  W związku z zamówieniem niepublicznym nr postępowania: WS420746606 na realizację 

zadania pn.: Dostawa nowych, nieużywanych części zamiennych do samochodów osobowych 

wraz z wymaganymi dokumentami organizowanym przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A. działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................... 

składamy ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania 

przetargowego i podaję: 

I. Dane dotyczące firmy: 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

Telefon kontaktowy:  

Nr faksu:  

E-mail:  

NIP:  

NIP EU  

REGON:  

Nazwa banku i nr rachunku 

bankowego, na który ma zostać 

dokonana płatność 

 

Imię i Nazwisko (nr telefonu) 

osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) ze 

strony Wykonawcy za kontakty z 

Zamawiającym 
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II. Warunki handlowe oferty: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

LP. NAZWA MATERIAŁU **CENA JEDNOSTKOWA 
RYCZAŁTOWA NETTO W 

PLN 

*SZACOWANA 
ILOŚĆ SZT. 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 

NETTO W PLN 

1. SPRZĘGŁO 600001700 KPL 

VW B6 2,0 TDI 

 1  

2. SPRZĘGŁO 621 3054 00 

ZESTAW TOYOTA YARIS 

 1  

3. ALTERNATOR FORD TRANSIT 

12V 105A 

 1  

4. ZESTAW 530 0550 10 

ROZRZĄDU VW PASSAT 

 6  

5. KOŁO 415033510 

DWUMASOWE VW CRAFTER 

 1  

6. AMORTYZATOR 313 501 

PRZÓD FORD 

 2  

7. ODOLEJACZ V10-2594 ODMY 

VW CRAFTER 

 1  

8. POMPA 55.9151 HYDR 

WSPOMAGANIA TRANSIT 

 1  

9. ZAWÓR EGR 14SKV094 VW 

PASSAT 

 1  

10. OBUDOWA P5065231X 

WENTYLATORA VW CRAFTER 

 1  

11. KOŁO 2295 001 534 DUMAS 

PASSAT 2.0 TDI 

 1  

12. FILTR KABINOWY CP1077  4  
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FORD TRANSIT 

13. FILTR OLEJU OE640/1 VW 

CRAFTER 

 8  

14. FILTR OLEJU OE673 FORD 

TRANSIT 2,4 

 5  

15. FILTR OLEJU OE688 VW T5 2,0  6  

16. FILTR OLEJU OE650/1 VW  9  

17. FILTR K1111 KABINOWY VW 

PASSAT 

 10  

18. FILTR POWIETRZA MA113 VW  7  

19. 
FILTR PALIWA PP-985 
VOLKSWAGEN  6  

20. 
FILTR PALIWA FN155 FORD 
TRANSIT  6  

21. ŻARÓWKA HALOGENOWA 

H11 12V 55W 

 10  

22. ŻARÓWKA HALOGEN 12V H-7  10  

23. PŁYN DO SPRYSKIWACZY 

LETNI 

 20  

24. PŁYN DO SPRYSKIWACZY 

ZIMOWY 

 20  

25. PREPARAT 890 106 DO 

HAMULCÓW 300ML WURTH 

 6  

26. ŚRODEK G167 CZYSZCZĄCY 

DO FELG K2 0,7L 

 7  

27. 
AKUMULATOR 12V 44A 

 1  
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28. 
AKUMULATOR 12V 74AH 
  1  

29. 
PIÓRO WYCIERACZKI 
POJEDYŃCZE ALCA 65 
 

 4  

30. 
WYCIERACZKA VAL 576078 
COMPACT R 550 MM  4  

31. 
WYCIERACZKA VAL575916  
R 650 MM  4  

32. 
PIÓRO WYCIERACZKI 
750/700 AEROTWIN 
 

 4  

33. 
WYCIERACZKA VAL576080 
COMPACT R 600 MM  4  

34. 
  
WYCIERACZKA VAL576068 
COMPACT R 550 MM 

 4  

35. 
PIÓRO WYCIERACZKI 
POJEDYŃCZE ALCA 60 
 

 4  

36. 
WYCIERACZKA VAL576079 
COMPACT R 340 MM  4  

37. 
WYCIERACZKA VAL575787 
PŁASKA FIRST MULTI  4  

38. 
PIÓRA WYCIERACZEK 
600MM/480MM 2 SZT 
 

 4  

39. 
REGULATOR ARE0045 
NAPIĘCIA ALTERNETORA 
 

 1  

40. 
ROLKA RV55257 
NAPINACZA FORD TRANSIT  1  

41. 
USZCZELKA V71-31957-0 
KOLEKT WYD VW T5 
 

 1  

42. 
USZCZELKA ELR915.213 
KOLEKT SSĄC VW T5 
 

 1  

43. 
ŚWIECA SZGN939 ŻAROWA 
FORD TRANSIT 
 

 4  

44. 
PASEK 1987946210 
6DPK/1215 VW T5 
 

 1  

45. 
KOŁO 532 0468 10 
PROWADZĄCE PASKA VW  1  

46. 
KOŁO 534 0164 10 
NAPINACZA PASKA VW 
 

 1  
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47. 
KOŃCÓWKA 91.00695 
DRĄŻKA KIEROWNICY 
FORD 

 2  

48. 
KRZYŻAK U-110 FI-27X92MM 
WAŁU 
 

 4  

49. 
TARCZA FE28682 HAMULCA 
VW T5 TYLNA 
 

 2  

50. 
KLOCKI HAMULC PRZÓD 
VW CRAFTER 
 

 2  

51. 
KLOCKI HAMULCOWE 
GDB1697 TYŁ VW CRAFTER  2  

52. 
TARCZA DF4308S HAMULCA 
VW T5 PRZÓD 
 

 2  

53. 
TULEJA WAH LMI 26937 
TYLNA VW T5 
 

 4  

54. 
KLOCKI HAMULCOWE 
GDB1622 TYŁ VW PASSAT  2  

55. 
KLOCKI HAMULC GDB1724 
PRZÓD FORD TRANSIT  2  

56. 
KLOCKI HAMULC GDB1725 
TYŁ FORD TRANSIT  2  

57. 
GUMA 31347 
STABILIZATORA PRZÓD VW 
T5 

 4  

58. 
SWORZEŃ WAHACZA 
93.90918 VW T5  2  

59. 
PRZEGUB NAPĘDOWY 
661020 Z OSŁONĄ VW T5 
 

 2  

60. 
KLOCKI 05P332 
HAMULCOWE PRZÓD LAND 
ROVER 
 

 2  

61. 
KLOCKI 220136 
HAMULCOWE TYŁ LAND 
ROVER 
 

 2  

62. 
KRZYŻAK 443 972 WAŁU 
NAPĘDOWEGO LR 
 

 4  

63. 
PASEK MICRO 7PK/2843 
  1  

64. 
TULEJA 7H0 407 182 
WAHACZA PRZÓD VW T5 
 

 4  
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65. 
TARCZA 5Q0615301G HAM 
PRZÓD VW PASSAT 
 

 2  

66. 
TARCZA 5Q0615601E HAM 
TYŁ VW PASSAT 
 

 2  

67. 
KLOCKI 5Q0698151K HAM 
PRZÓD VW PASSAT 
 

 2  

68. 
KLOCKI 3QF698451 HAM 
TYŁ VW PASSAT 
 

 2  

69. 
PASEK MICRO 6PK/2581 
  1  

70. 
ZAWÓR EGR 14SKV094 VW 
PASSAT 
 

 1  

71. 
KRZYŻAK 415 222 H WAŁU 
NAPĘD TYŁ LR 
 

 4  

72. 
KRZYŻAK U220 WAŁU 
NAPĘD PRZÓD LR 
 

 4  

73. 
PIASTA 713 6106 10 Z 
ŁOŻYSKIEM PRZÓD VW 
 

 2  

RAZEM WARTOŚĆ:  

*Ilości podane są orientacyjnie w celu przeprowadzenia oceny ofert. Zmiana powyższych ilości nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec 
Zamawiającego i nie może mieć wpływu na zmianę ceny jednostkowej ryczałtowej. 

**Ceny jednostkowe ryczałtowe zawierają wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, 

formalności i opłaty drogowe za przejazd drogami publicznymi na miejsce pracy, wydatki oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania zadania. 
Ceny jednostkowe ryczałtowe nie  podlegają waloryzacji przez okres 3 miesięcy od daty podpisania Umowy. Po upływie tego terminu zamówione 
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego części zamienne rozliczane będą według cen systemu komputerowego hurtowni wskazanej przez 
Wykonawcę z doliczeniem marży handlowej Dostawcy w wysokości określonej w obowiązującej Umowie z zaznaczeniem, iż w przypadku wskazania 
przez Zamawiającego oferty rynkowej niższej niż cena w cenniku hurtowni, Wykonawca obniży cenę jednostkową ryczałtową do ceny wskazanej 
przez Zamawiającego z doliczeniem marży handlowej Wykonawcy określonej w obowiązującej Umowie. 

a) Wykonawca udostępni uprawnionym pracownikom Zamawiającego minimum dwa zestawy 

danych do logowania w systemie komputerowym hurtowni _________ obejmujących login  

i hasło. 

b) Pracownicy Zamawiającego będą mieli nadane uprawnienia do systemu komputerowego 

hurtowni _________ jedynie na poziomie podglądu ceny, bez możliwości dokonywania 

zamawiania części zamiennych. 

c) Zamówione przez upoważnionych pracowników Zamawiającego części zamienne rozliczane 

będą według cen systemu komputerowego hurtowni _________ z doliczeniem marży 

handlowej Wykonawcy w wysokości - _________%. 

d) Wykonawca udziela Zamawiającemu rabatu z tytułu rocznej wartości sprzedanych części 

zamiennych w następujących wysokościach: 
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L.p. Wartość rocznej sprzedaży Wartość rabatu 

1.  od _________ zł do _________ zł __ % 

2. od _________ zł do _________ zł __ % 

3. od _________ zł do _________ zł __ % 

4. od _________ zł do _________ zł __ % 

 

e) Rabat o którym mowa w pkt. 4 udzielony zostanie Zamawiającemu po zakończeniu roku 

obrachunkowego i zostanie odpowiednio udokumentowany zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa. 

f) Ceny ustalane będą na dzień rzeczywiście dokonanej dostawy części zamiennych. 

g) Wynagrodzenie za korzystanie przez pracowników Zamawiającego z systemu 

komputerowego hurtowni ________ uwzględnione jest w marży handlowej Wykonawcy. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen części zamiennych wykazanych w Ofercie 

ostatecznej przez minimalny okres 3 miesięcy, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę 

jednostronnie podpisanej przez Odbiorcę Umowy. 

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 

w SIWZ wraz z załącznikami. 

III. Spełnienie wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę: 

Składając ofertę (zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia) oświadczam, że: 

1. Potwierdzamy 30 dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia do siedziby  

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia. 

6. Nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne. 
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7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki 

wykluczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną 

część SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

8. Nie pochodzimy z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi. 

9. W stosunku do naszej firmy otwarto/nie otwarto* likwidację/likwidacji* i ogłoszono/nie 

ogłoszono* upadłość/upadłości*. 

10. Oświadczamy, iż *posiadamy/*nie posiadamy *podmioty powiązane/*podmiotów 

powiązanych, zgodnie z definicją Podmiotu powiązanego określoną w „Zasadach wyboru 

wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz 

KGHM Polska Miedź S.A.” (Podmiot powiązany – podmiot, w którym Wykonawca lub członek organu 

Wykonawcy albo jego małżonek, wstępny lub zstępny bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu, 

kontroli lub posiada udział w kapitale tego podmiotu.) 

(W przypadku posiadania do Oferty należy dołączyć wykaz podmiotów powiązanych, 

wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

11. Nie jesteśmy w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. 

oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub  

Grupie KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku  

do Wykonawcy. 

12. Zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), Projektem Umowy  (wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi  

z odpowiedzi na pytania do SIWZ) i akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

13. Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób 

trzecich. 

14. Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie 

oferty, a w przypadku wygrania postępowania - do czasu zawarcia umowy. 

15. Akceptujemy treść Projektu Umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  

z Zamawiającym zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do SIWZ: („Projekt 

Umowy” wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z aktualizacji projektu przez 

Zamawiającego oraz z odpowiedzi na propozycje kierowane przez ewentualnych 

Wykonawców do SIWZ). 

16. Oświadczamy, że jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT  

i posiadamy nr identyfikacji podatkowej NIP: …………………...................................... 

17. Oświadczamy, iż usługa realizowana na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej 

SIWZ: 

17.1. *jest objęta/*nie jest objęta Załącznikiem nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2020 r., poz. 106 ze zm.); 

17.2. jest sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zgodnie  

z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.  

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r., nr 207, poz. 

1293 ze zm.) pod symbolem [_._._._._._._.]. 
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18. Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących  

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (dokumenty stanowiące tajemnicę handlową zawarte są na stronach ……... 

w załącznikach ...........).  

19. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie będziemy zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników Zamawiającego i KGHM Polska Miedź S.A. do wykonywania umowy pod  

rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od jej realizacji  

w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar  

i żądania odszkodowania. 

20. W przypadku zawarcia umowy realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażamy zgodę na 

przeprowadzenie audytu/kontroli dotyczącego/ej przedmiotu zamówienia, przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i/lub KGHM Polska Miedź S.A., którego 

termin zostanie obustronnie uzgodniony. 

21. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

........................................................................... 
Podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6a do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania prze-

targowego w Systemie Zakupowym Zamawiającego 

 

Mając na uwadze zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.: 

  

1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania prze-

targowego w SWZ przetwarzały będą wyłącznie na jej potrzeby oraz chroniły je będą przed dostę-

pem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - 

z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają 

postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienio-

nych udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych 

i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego (prawnie 

usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania)          

b) Wykonawca w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Przedsiębiorstwa Budowy Ko-

palń PeBeKa S.A. następujące dane, kategoria osób danych osobowych:  pełnomocników do 

zaciągania zobowiązań reprezentantów firmy, informacje potwierdzajace zdolność do pracy 

oraz kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania. 

  

 

Wykonawca .......................................................... /wpisać nazwę/ zobowiązuje się i oświadcza, 

że poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie 

udostępnienia ich dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. oraz do zebrania 

podpisanych oświadczeń o poniższej treści  od tych osób. 

 

Data i podpis Wykonawcy 

 

................................................ 
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Załącznik nr 6b do SIWZ 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a): 

1) w momencie przekazania przez …………………………………………….. /nazwa Wykonawcy/ moich 

danych osobowych do Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą przy ulicy 

M. Skłodowskiej-Curie 76 w Lubinie, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem 

moich danych osobowych (dalej jako ADO); 

2) ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się 

za pomocą e-maila iod@pebeka.com.pl 

3) moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko,  adres mailowy, nr tel., uprawnienia zawo-

dowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez wskaza-

ny powyżej podmiot; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach  

i w oparciu o następujące podstawy prawne:  

Cel przetwarzania danych:  Podstawa prawna przetwarzania da-

nych:  

Przeprowadzenia postępowania 

przetargowego  

Uprawniony cel Przedsiębiorstwa Budo-

wy Kopalń PeBeKa S.A. 

 

5) Moje dane osobowe będą ujawniane:  

a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na pole-

cenie ADO; 

6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres: do zakończenia 

procesu zakupowego i dla potrzeb archiwizacji 

8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nie-

prawidłowe;  
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9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sprawie realizacji praw 

mogę kontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 2 powyżej. 

10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udzia-

łu człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;  

11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochro-

ny Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

Przyjmuje do wiadomości również, że:  

1. Z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją przysługuje mi prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym profilowania w przy-

padku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest: 

1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie pu-

blicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administrato-

rowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO1); 

2)        uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

 

   ………………………………………………… 
   Data i czytelny podpis Osoby  uprawnionej  

 

 

 

 

 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 


